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 : א��������

وا�ِِِ�0ة وا��0م $�# أش�ف ا+'*��ء وا������) ���'� م&�� و$�# ا�"  �� ا!
(����� ان ر:� ا����� $) $��" وا�*�9	 ا�������	 ا��8 ی��3 �56 ت��3  و
&*	 أ�أم� 

م&�6?ُ� $�# $��" وم���" وم��$�ُا ����ر�	 86 أداء ر�����5$�# أآ�3 و�"  م=" م���ُ�
ا�# أن ��ار ا����� ��*�Hء ) 1995( �و'�3 و��B وم�A�=3 و �=� آ3 م)  و�� أش�ر. 

�د م) ا��=�
� م3J $�� ا����� و$�د �=�ات  86 ���$ #�$ �ا������ أو ت�آ" ی���
وا��$� ا+داري ، و$�م و:�ح ا���5م و ا��ور ا�Nي ی�Hم " ، وت�اخ3  . ا��*�ة

P:أو �� ا���تST $) $���5 ت�Aن أن ا������) ذوي ا��:) 1982(�0  ا+دوار و�
أن Z*��	 $�3 ا����� ) 1993(ویXآ� Wل '��8 . ا+'��ز  ��ی�5 م���ی�ت م�ت�T	 م)
�ة ، : ا�=�T�	 م3J  ت�^�[ $�دُا م) ا����ئ]�Jرة $�# ا��&�3 ، ا���Hا� ، �*�ا�
ا�*�9	 ا�������	 ا��&�^	 م) ح�B ا��م	 $��0ت أآ�J ا����$�	  ویXآ� أیaُ� $�# أه��	
�ُا �������) ،$��مُ� ، ��لء  مS ا+دارة ا���ر��	�م��J	 86 ا���ی� ، وآ3 م� ذآ� ه�م 

	�ا���
	 أوم���8 ا������ ا���م ،اc أن م���8 ا����	 ا���
	 ی���م��ن  م���8 ا���
Sم �ُ
��ا��0م�N ذوي اcح�����ت ا����ی	 ا���
	 م3J ذوي اc$��	 ا���H�	 ،  خ
  . ا�d.....  ، ا���ح� ، ا�*��ی	 ا�����	 ،

 eو'�3 و زم0ؤ�ا����	 ا���
	 86 $��" أو  ا�# أن �Hء م���) 1995(وخ�] 
��ئ�" ، و�hث� �9	 ا���3 $��"� �ُ*��i ث�hدرت" ی��jم . 

8 ��ى م���8T�lا�# ا����ف $�# م���ى ا��:� ا�� 	را�� ی��# ا�*�حB 86 هeN ا�

��م ، وأث� �m ا���j��ات $�# م���ى ا��:� ا����	 ا���
	 وم���8 ا������ ا�
8T�lا�� 	ت ذات ا���0��
�م ا��را�	 �m ا���Hی�5 ، و��ف ت�� . 
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 : א���א�� ���

  
ا������  ت5�ف ا��را�	 ا�# ا����ف $�# م���ى ا��:� ا��3A� 8T�l م) م���8

ا�����	 ،  �*�ة ، وا��ر�	ا���م وم���8 ا����	 ا���
	 ، وأث� م�j��ات ا���� ، وا�
8 ��ى م���8 ا����	 ا���
	 وم���8T�lخ3 ا���5ي $�# ا��:� ا���ا������ ا���م  وا�

	
 . وم��ل ا����] �����8 ا����	 ا���

  

 : א���א�� �����

86 8T�lس ���:� ا����Hت�6�� م B�أه����5 م) ح 	را��ا�*�9	 ا����دی	  تhخN هeN ا�
�ccت م=��*	 م Sافی�����ام" 86 ا'��زأه���c ت�*Jق و ا���هeN ا��را�	  ) ا�

 وذ��) 2002،���*) و��ب ( وi��ه� م) ا��را��ت ، و�� اخ��ر ا�*�حB مH��س 

ا���م  �������" و���5	 ت^*�H" و ام�A'�	 ا����ام" مS م���8 ا����	 ا���
	 و ا������
�
" هNا ا��H��س 86 
�رت" ا+
��	 م)  r�ق وث*�ت �����ف $�#وذ�� ��� ی�� 

(������� 8T�lا��:� ا�� . 

ا+و�# ا��8 ت�^�ق ا�# م��6	  وآ��N تhخN ا��را�	 أه����5 م) آ�'�5 م) ا��را��ت
86 	
8 ��ى م���8 ا����	 ا���T�lا  م���ى ا��:� ا��Nه  �� ، 	�ا����A	 ا���

8 ��ى ا������)T�lم���ى ا��:� ا�� 	3 ان م��6�6	 م� اذا ی��5 86 م� 6&�[ ، 
c أم "�T�l� . آ�ن ا����� ی�Hم 

  
	 $) ا+��9	 ا�����	 و=�ُء $�# ذ�� ، ت�*��ر��  : م��A	 ا�*&B ا�&��8 86 ا+

o ى�� 8T�lم��� ا��� م� م���ى ا��:� ا��	
 ؟��� ا���م وم���8 ا����	 ا���
o ��م����8ه3 ی (� 8T�lا��:� ا�� t ا�� 	����� ا���م م���8 ا���

	
 ؟ا���
o 8م��� (� 8T�lم���ى ا��:� ا�� t���ه3 ی  	�ا������ ا���م وم���8 ا���

�خ�0ف ا���� ؟ 	
 ا���

o �:م���ى ا�� t���ه3 ی  	��) م���8 ا������ ا���م وم���8 ا��� 8T�lا��
�خ�0ف $�د �=�ات ا��*�ة 	
 ؟ ا���

o م���8 ا������ ا���م وم���8 ا� (� 8T�lم���ى ا��:� ا�� t���ه3 ی 	���
	
�خ�0ف ا��ر�	 ا�����	 ؟ ا��� 

 

8T�lت ا��:� ا���������8 ا����	 ا���
	  آ�vT '��ئu اخ�*�ر ت&��3 ا��*�ی) ��ر
(�ا�����ت م���8  وم���8 ا������ ا���م $�م و��د �6وق ذات د�c	 اح��ئ�	 

�ي ا��H��س � #�$ 	
� ، وا��: $�م ا��:�: ا������ ا���م وم���8 ا����	 ا���
 . وآ��N $�# ا��ر�	 ا���A	 ���H��س
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  : ت�&�د هeN ا��را�	 �� ی�8

o 8آ�ر م) م���Nم) ا� 	ره� $�# $�=��ا����	 ا���
	 وم���8 ا������  ا��
�ة� . ا���م �زارة ا����	 و ا������ 86 م&�6?	 

o  eر�Z يN8 ا�T�lس ا��:� ا����H�� �5م� 2002،���*) و��ب (ا���
� روث��Tی� e� .( 1951 وأ$

o  3 ا+ول م) ا���م�Tت�5 خ0ل ا��'�� v��� .  ه��ي1424/1425

 

 : א���א�� �������

 8T�lا��:� ا�� :  
Sم3 م�A3 6��5 ا����� ا�# ا���" ا�&��	 ا��8 ی ��Hوی  "�T�lو S3 م$�Tوا�� "��$

�م و ا�=�� و���"H86 ا�� "�*i8 ، ورT�lح" ا����Z ا6" ا�# ت م) خ0ل�&y�H أه
����$�	 وأه�اف ا��را�	 c1983ا��:� .( ا ). 

	��ارس : ا���
	  م���� ا������ 	H&ا��� uا������ن ا���م��ن 86 ا�*�ام
�ائ�	 ������� ا���م�cت ا�����  ا���
وه8 �امu اc$��	 ا�����	 ، وا�*��ی	 ، و
8�Hا�� t��و ا�� ، . 

  
  :م���� ا������ ا���م 

�ائ�	 86 م�ارس ا������ن �cارس ا�ا������ ا���م م3J م���8  ا���م��ن 86 ا��
 . ا��j	 ا����	 ، ا��ی) ، ا��ی�:��ت

  
 : א���א����א������

 (�^8 ��ى  ا�# ا����ف) 1990(ه�v6 درا�	 ا�*�T�lم���ی�ت ا��:� ا�� #�$
�ارس ا��J'�ی	���ض ا��^�رة 86 م�ی=	 ا��ی� ا������) ا����دی�) ا���م��) 

م��� م) ( 400(و�5��0$ *�m ا���j��ات ، ح�B تv'�A $�=	 ا��را�	 م) 
 . م���8 ا���ارس ا��J'�ی	 ا��^�رة

"�������:� ا��8T�l م���0ُ $�# خ��	 م��cت  وا����ام ا�*�حB مH���ُ� م) ت
ا�rم0ء ، ات��ه�ت ا������) '&� '?�م  '�} ا���ر�	 ا+داري ، ا���0	 مS: وه8 

�" ��$�ت ا������ة ، ا��ات[ ا���5ي ،درا�	 ا�� . ا��Xه3 ا����8 ������ وت�

8T�lا�# أن م���ى ا��:� ا�� 	را����ء ����ى م���} ���  و�� ت�
�v ا�
 "�*�'50 % "�*�' ��� "�Tم) ا������) ،% 25م) ا������) ، وم�ت  ��� �ُaT�=وم
د�c	  �0	 ذاتوت�
�v ا��را�	 آ��N ا�# و��د $. م) ا������) % 25'�*�" 

 اح��ئ�	 �) ا��:� ا��8T�l وات��ه�ت ا������) '&� ا��را�	 ����$�ت ا������ة

� $�0	 ذات �، وا���0	 مS ا�rم0ء ، وا�=�} ا+داري ����ر�	 ، و�A) �� ت�
	�cه3 ا����8 دX8 وا��T�lا��:� ا�� (� . اح��ئ�	 
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 �8T �����8 ا��ی�:��ت ا��:� ا��l� درا�	 ه�H� v6��س) 1991(وأ��ى اح�
���� ا��*�'	. وم����ت�5 86 دو�	 �^� ����:� ا��8T�l ت�a ث��'�	  ح�B ��م 

����$�	 ���5=	 ،  ا���دود ا���دي ، �6ص ا���6�	 ، ا���A'	: أ��د $�6�	 cا
Sم 	، ا���0 	ر���ا�^0ب ، ا���0	  اcش�اف وا�����	 ا�T=8 ، '�} اcدارة ا��

�l ، م0ءrا� S86 م 	را��وم���	  م���) 200(وف ا���3 ، وت�v�J $�=	 ا�
�و�	 �^�  و�� ت�
�v ا��را�	 ا�# و��د. ���ی�:��ت ��اح3 ا������ ا���م 

�6وق ذات د�c	 اح��ئ�	 86 ا��:� ا��8T�l ت�rى ا�# ا��*�ة 86 ا���ری  
P���� P����اد ا����ي �$cری�س ، وا���A*ه3 أ�3 م) ا�Xم #�$ (��
 ا�&�

(��
$�# ا$�اد ت��ي ، وآ��N آ�vT ا��را�	 $) و��د �6وق  ا������) ا�&�
ا���ح�	 ا�������	 ح�B ان ه=�ك ر:� و8T�l أآ�J  ذات د�c	 اح��ئ�	 ت��S ا�#

�ائ�	 م)�cا 	ادى م���8 ا���ح� 	ی�'�Jوا� 	ادی�$cم���8 ا���ح���) ا . 

 8��ق '?�ی	 ا���م��) ا��hآ� م) درا�	 ه�v6 ا�#) 1993(وأ��ى Wل '�
 
ا�=�ع ، ا��=��	 ، ا�����ى  : �5��ز�ج $���ُ� ، وا�t�A $) أث� ت�T$3 م�j��ات

م�j��ات ا��:� $)  ا������8 ، �=�ات ا��*�ة ، ا����] ا����8 ، ا���� 86
�����A	  م���ُ� وم���	 86 م=^H	 اcح��ء) 475(ا���3 ��ى $�=	 م�A'	 م) 

 . ا����	 ا����دی	

  
 �ا���3 86 $�م3 واح� ه�  ت�
�v ا��را�	 ا�# ا'�?�م م�j��ات ا��:� $)و�

8�Aا���3 ، ا��:� $) م&��ى ا���3 ، ا��:� ا� 	9�. $) ا���3  ا��:� $) 
ذوي  وت*�) أن ا������) وا������ت ذوي ا���� و�=�ات ا��*�ة ا+آ*� وا������)

��ت ا+'��'�	 أآ�J ر:� 86 �m م�A'�ت ا��:� $) �وت�
�v . ا���3 ا���
و��د أث� دال اح��ئ�ُ� ���T$3 م�j��ات ا�*&B ا�����H	 86 م�j��ات  أیaُ� ا�#

 . ا��:� $) ا���3

درا�	 ه�v6 ا�# م�Hر'	 ا��:� ا��8T�l ) 2002(آ��N أ��ى ���*) ��ري ��ب 
(�م���8 ا����	 ا���
	 وم���8 ا������ ا���م $�# $�=	 م) م���8 م�ارس  

vدی��وی 	ی=�م���ُ� وم���	 $) �Zیy ت^�ی� مH��س ا��:� ) 116(ا+م�آ�	  م
��Tی� e� . (1951(روث ث� ا����م"  -ا��8T�l ا�Nي أ$

�م ر:�$ 	
�3A أآ*� م)  و�� أ:�5ت ا��را�	 أن ��ى م���8 ا����	 ا���
ا��jaط  اcح*�ط ،: و�� ت�v�J أ�*�ب $�م ا��:� 86 . م���8 ا������ ا���م 

 ا��t ا��را�8 وخ�ر�" ، وآ�ن $�م ا��:� ش�ئ�ُ� �3A أآ*� ��ىا��5=�	 داخ3 


�j �=ُ� وا3�c خ*�ةcا 	
 . م���8 ا����	 ا���

 

��א���א����� : 

ی��6 و
Tُ�  ا����م ا�*�حB ا��=u5 ا��
8T ا��&���eN5� "�*��=�� 8 ا��را�	 ، +'"
"   ه� م���yد��Hُ� ����:�ع ا���اد درا��" وی�:P ا����0ت �) ا���:�ع وم�

 .( 114م ، ص �61982خ� ، ( ، آ�� ی��$� $�# و
t ا�=��ئu وت&����5 

 



 

 
 www.gulfkids.comذوي ا����	�	ت ا��	�   أ�
	ل ا�����

���א���א���� : 

�ائ�	 ا���دی	  م���ُ� م�)) 251(تv'�A $�=	 ا��را�	 م) �cارس ا�ی����ن 86 ا��
�5 y&ا��� 	ا���دی 	ائ���cارس ا��امu أو 6��ل خ�
	 وا����	  وآ��N ا��

�د��زارة ا����	 وا$ �� ��ی=	 ا��ی�ض ، و��) 127(م���8 ا������ ا���م  ������ 
 	=�=�د م���8 ا����	%) 50.6(م���ُ� $ �� ��=�  	
م���ُ� =�*	 ) 124(ا���

�=�ات ا��*�ة ،  $�د ا���� ،: وذ�� وj��� �ُH6��ات ا��را�	 وه8  . (4904%(
����� [� . ا���
	 8 ا����	ا��ر�	 ا�����	 ، ا��ات[ ا���5ي ، م��ل ا���

 

 : ��א��א���א��

eN86 ه 	م�ا��را�	 ه8 مH��س ا��:� ا��8T�l �������) ا�Nي أ$�e  ا+داة ا�����
 ���Tی�، ی&��ي هNا ) 2002(���*) و��ري و��ب  و�Zرe) 1951( روث –

و�� . ا��:� ا��8T�l �������)  ا��H��س $�# �*�H6 ��$ Sة ���&yH م) م���ى
B�ق وث*�ت ح�
�ccت  r�س +'" ی����Hا ا��Nس  اخ��� ه��Hث*�ت ا�� ��87 ،

=�ء $�# م��د�	 �*��م�ن �اون 	��
��9" ا+ 86 . 

 

� ت����" وتH=�=" $�# ا�*�9	 ا����دی	  ا����م     �. ا�*�حB هNا ا��H��س 
 ��اءة آ�H6 3ة م) �H6ات ا��H��س وت�&�&" ی^�[ م) آ3 م��� و��^*�y ا��H��س

: وذ�� $�# خ�  ا�����ت . م�ا�H6" $�# م� ��ء 6��5  ، وت&�ی� م�ا�H6" أو$�م
��ة ، م�اi ، y6�� م�hآ� y6ة م�ا�� y6م�ا ��i ، y6م�ا ��i ، .  

 

  : א!����"�א!��� ��

�ق ، ا����م $�د م) ا+����[ اcح��ئ�	 ���&yH م)  ��&y�H أه�اف ا��را�	

�ق�ا���م�8 ، م��م3 ارت*�ط �� ��ن ، وأ��T  ا��H��س وث*�ت" ت�v�J 86 ا�

واc'&�ا�6ت ا�����ری	 ، واخ�*�ر ت&��3  آ�و'*�خ ، آ�� ا����مv ا�����^�ت
 . ا��*�ی)
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� �#�  : א���א�� 

o ولcال اXى م���8 ا������ : ا���� 8T�lا���م  م� م���ى ا��:� ا��
�$ 	
 �مُ� ؟وم���8 ا����	 ا���

وم���8 ا����	 ا���
	 أ$^�ا أه��	  ی�*�) م) ا��را�	 أن م���8 ا������ ا���م
� ت�اوحv م���^�ت�H6، س��Hرات ا���*$ S���  (� 4.09و2.51ا��*�رات م� 

 3
أن م���ى   م�� ی�:3.33P ، و�� م���} $*�رات ا��H��س 5.00م) أ
ا���
	   ا���م وم���8 ا����	ا��:� أ$�# م) ا�����} ��ى آ3 م) م���8 ا������

ی��[  مS ا���� أ'" رو$�v ا��*�رات ا���*�	 أث=�ء $���	 ا��&��3 اcح��ئ8 وذ��
  . $�# ا��Xال اcول م) ا��را�	

  
o 8'�Jال ا�Xم���8  ه3 ه=�ك اخ�0ف 86 : ا�� (� 8T�lم���ى ا��:� ا��

 ا������ ا���م وم���8 ا����	 ا���
	 ؟

v&:خ�*� أوcا uئ��' 	
رات ��ر��ت ا��:� ا��8T�l �����8 ا����	 ا���
و��د �6وق ذات د�c	 اح��ئ�	 �) ا�����ت م���8 ا������  وم���8 ا������ ا���م
	��م ا��:� و $�# ا��ر�	 ا���A	 ���H��س ، و��  ا���م وم���8 ا���$ #�$ 	
ا���
	�c�6وق ذات د ��� ا��:�  ت��*) أن '���S أن و$�# ذ�� ی�A. اح��ئ�	 $�# 

=�ء $�# ت��] ا����� ��اء  ی�Aن ه=�ك اخ��60ت 86 م���ى 8T�lا��:� ا��
  . آ�ن ت��	 خ�
	 أو ت��	 $�دی	

  
o B��Jال ا�Xم���ى ا��:� ا� : ا�� t���م���8 ا������ ا���م�ه3 ی (� 8T�l 

 وم���8 ا����	 ا���
	 ؟

����� 8T�lت ا��:� ا����ا����	 ا���
	  8أو:&v '��ئu ا+خ�*�رات ��ر
م���8  وم���8 ا������ ا���م $�م و��د �6وق ذات د�c	 اح��ئ�	 �) ا�����ت

�ي ا��H��س � #�$ 	
�م ا��:� وا��:� ،: ا������ ا���م وم���8 ا����	 ا���$ 

و$�# ذ�� c ی�A) أن ی�Aن ه=�ك اخ�0ف . وآ��N $�# ا��ر�	 ا���A	 ���H��س 
=�ء $�# $�� ا����� ��اء آ�ن ا����� 
j��ُا أم ا��:� ا��8T�l 86 م���ى 

  . آ*��ُا 86 ا����

  
o S�) م���8 ا������ ا���م : ا��Xال ا��ا 8T�lم���ى ا��:� ا�� t���ه3 ی 

�خ�0ف $�د �=�ات ا��*�ة ؟ 	
 وم���8 ا����	 ا���


	 ا��*�ی) ��ر��ت ا��:� ا��8T�l �����8 ا����	 ا��� آ�vT '��ئu اخ�*�ر ت&��3
�6وق ذات د�c	 اح��ئ�	 �) ا�����ت م���8  وم���8 ا������ ا���م $�م و��د

	
�ي ا��H��س  ا������ ا���م وم���8 ا����	 ا�����م ا��:� وا��:� ، : $�# $
c ی�A) أن ی�Aن ه=�ك اخ�0ف  و$�# ذ��. وآ��N $�# ا��ر�	 ا���A	 ���H��س 

=�ء $�# خ*�ة 8T�lا����� ��اء86 م���ى ا��:� ا��   	ی��Z خ*�ة ا����� v'آ�
  أم 
j��ة
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o  م��ال ا�Xم���ى ا��:�: ا�� t���م���8 ا������  ه3 ی (� 8T�lا��
�خ�0ف ا��ر�	 ا�����	 	
 ؟ ا���م وم���8 ا����	 ا���

 	
�� تt�A '��ئu اcخ�*�رات ��ر��ت ا��:� ا��8T�l �����8 ا����	 ا���
��د �6وق ذات د�c	 اح��ئ�	 �) ا�����ت م���8 ا������ ا���م $�م و وم���8

�ي ا��H��س  ا������ ا���م� #�$ 	
�م ا��:� وا��:� ، : وم���8 ا����	 ا���$
	�م�� ی�=8 أ'" c ی�A) أن ی�Aن ه=�ك . ا���A	 ���H��س  وآ��N $�# ا��ر

=�ء $�# در�	 ا����� ا�����	 ��اء آ� اخ��60ت 86 م���ى ا��:� 8T�lا�� v'
 . أو م������ أوi�� ذ�� در�	 ا����� د��مُ� أو ���Aری�س

  

� �#���%$��א�� :� �

'��ئu ا��را�	 أن م���8 ا������ ا���م وم���8 ا����	 ا���
	  �5تlأ����������������
����S $*�رات ا��H��س م�� ی�ل $�# أ'�5 ی�����ن �:�  $��مُ� ، أ$^�ا أه��	

6) –را�	 ت�yT مS درا�	 وWي '�� أن هeN ا�� وه=�. و8T�l أ$�# م) ا�����} 
  ��i*�	 م���8 ا����	 ا���
	 86 و��د ر:� أ$�# م) ا�����} ��ى) 1995(

� �

������������Sم ا��:� م�$ ��درا�	 ���*) و��ب  وت�yT '��ئu هeN ا��را�	 86 
 ، وا��8 أو:&v أن ه=�ك $�م ر:� و8T�l و�3A أآ*� ��ى م���8) 2002(

  .  ا���م ا����	 ا���
	 م=" ��ى م���8 ا������
� ا��:�             �مS ا��را�	 ا��Nآ�رة وا��8  وc ت�yT هeN ا��را�	 86 

ا����	 ا���
	 م="  أو:&v أن ه=�ك $�م ر:� و8T�l و�3A أآ*� ��ى م���8
�ى م���8 ا������ ا���م �.Sم 	را��'��ج درا�	 �ي  وأیc �ُa ت�yT '��ئu هeN ا�

ا���
	  أآ*� م) م���8 ا����	، و ا��8 ت�
�v ا�# أن $�دُا ) 1997(وزم0ئ" 
�د$ 3�H�5 86 مTئ�lأ�3 م) م���8 ا������ ا���م  ی��آ�ن و .  

        uى '��ئrت� �ا��را�	 ا�&���	 واخ��560 مS ا��را���) ا��Nآ�رت�) ا�#  و�
	�ا���
	 م�Hر'	 ����8 ا������ ا���م 86 م�ارس ا������  ��	 $�د م���8 ا���

�) ا�*�9	 ا��8 ت�v 6��5 ا��را�	 +ن ا������) ا ا���م ، وآ��N ا�# اcخ�0ف 86�HJ�
���م	 ا���3 مS ا������) وم) ث� ، ا'�A  هNا ا����ر  86 ا��jب أآ�J ش��رُا

�م ا��:� ��ی�5 ، وذ��$ #�$  S3 م���� 	رم�
��د ��ا'�) و ت��ی��ت �� 	���'
 ، وا��Tیy خ^} ت��ی	 �6دی	 �������) ا������) م3J ا��Hا'�) ا��=?�	 ���3

��ت وi�� ذ�� م) ا+'?�	�وآ��N زی�دة $�د ح�cت . وا��Hا'�)  ا�����د ا���
   ا������) ا�Nی) ی���م��ن م��5

 

    u�5ت '��ئl3 م) م���8  وأA� 	�ئ��ا��را�	 و��د �6وق ذات د�c	 اح
�م ا���م �خ�0ف ا��خ3 ا���5ي ا����	 ا���
	 وم���8 ا������$ �، وآ�ن ذ�� �*�

���P ا������) ذوي ا��خ3ا��:� �  �ُ�T�lر:ُ� و 	ل ذ�� $�# أه���ا+�3 ، وی
�ر�	 أآ*� ��ى ا������) ذوي ا��خ3 ا+�3   أآ�J م) ا������) ذوي ا��خ3 اcآ*� و
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� א�#����� �

������������ 8
  : ی�8 =�ء $�# '��ئu ا��را�	 ، �6ن ا�*�حB ی�
 

1-(�Jا�*�ح Bدة م ح�T��+8 $�# اT�lل ا��:� ا����، 86 م 	را��) مH��س ا�
�ق
ا��H��س وث*�ت" وذ�� ���را��ت ا����H*��	 $) ا��:�  ح�B ت� ا��hآ� م) 

8T�lا�� . 

ه=�ك م���ى أ$�# م) ا��:� ��ى م���8 ا������ ا���م  أو:&v ا��را�	 أن-2
86 	
أح� أ��د ا��H��س ، و$��" ی��Hح ا��اء  م=" ��ى م���8 ا����	 ا���

ا������) ، وم) ث� ، ا���3 $�#  �م ا��:� ��ى هcXءدرا�	 ����6	 أ�*�ب $
 . م������5

� دورات ت�ری*�	-3H$ #�$ 3ی�ت ا���3  ا�����������) �Z 86ق ا����م3 مS ت&
�5�5�  ا����ي و�*3 م�ا

4-(�Jا�*�ح Bث ح�'cت ا������� �ً
�� . $�# ا��اء درا��ت م��ث�	 وخ

5-eN3 هJاء م��م���ى أ$�# م) م�ی=	 ا��ی�ض ا�# ا��را�	 $�#  ا����S 86 ا
  م���ى ا����A	 ا����	 ا����دی	

  

 א���א�'

o  ��ج �H��س ا��:� $)  ت^*�y '?�ی	 ) : W )1993ل '��8 ، م&�rه��
�د  ا�دارة ا���م	. ا���3 86 ا������ ا��J'�ي �=^H	 ا�ح��ء $ ،80 

o  (ا��ح��*$ ، (�^ ����ى ا��:�ا���j��ات ا���ت*^	  ) : 1990( ا�*�

�ی=	 ا��ی�ض ، ر���	 �8 ��ى م���8 ا���ح�	 ا��J'�ی	 ا��^�رة T�lا��
��i �������م�	 ا���� ���د م� ، 	� . م=��رة ، آ��	 ا���

o  ر�ا���a$+ 8T�lء ه�9	 ا���ری   ا��:� ) : 1983( ا��:� ، 
��د وا����م ا������	��cرة وا��ا�� 	��A��م�	 ا��Aیv  وا���م��)  :
 	�$����cا����م ا 	��م ، 	�H�*^ت 	$��� 	م) ، ص. درا��Jد ا�� 62 ا��

o  ي�Aش ، �ا��:� $) ا���3 ��ى م���8 وم����ت  ) : 1990( ��� أح�
ح���	 . و��0$" 3A م) تhه���5 ا����8 وخ*�ت�5 ا���ری��	  ا��ی�:��ت

��م�	 �^� ، 	� . ، ا���د ا��Jم) آ��	 ا���

o  ة�ا��J'�ی	 ،  ����8 ا���ح�	�ا��:� ا��8T�l  ) : 2000( ا���ی8H ، $�ئ
 . ا���). و�5��0$ �دراآ�5 �����ك ا�H��دي ���ی�ی�5 

o 3��$ ، : ( 19882 ) �6خ�  	ا����8 86 ا����م ا����آ� B&*أ�  ا� .
  ���0ی�) دار ا����: ��وت ، �*=�ن 
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 ���)�א���א��

 ا���م م��� ا������/ $rیrي 

  �	 ا���
	م��� ا���/ $rیrي 

�،، .. ا��0م $���A ورح�	 ا! و�آ�ت"� و

�A��$ ل��8 86 مT�lح�ل ا��:� ا�� �AرائW #�$ ا�# ا����ف 	را�� ت5�ف هeN ا�

�ان ت��و'�A�� �Aن �" أآ*� ا+ث� $�# ت&y�H أه �–اف هeN ا��را�	 وا��8 ����$
�ت ا�- ش�ء ا! ان��� . �8 ت�ا��A5$�# ا��Hء ا��aء $�# أه� ا���0Aت وا�

  
  أش�A� �A ت��و'�A ا��ائ� ، وا! أ��ل أن ی�y6 ا����S ��� 6�" ا���� خ��مُ� ،

  

	�م ا����  

  

�א��/��א��.�-*���,��
��*�א�#�����א�+������
��*�א�#
��מ�א�
�מ �

cً: أو 	م���م�ت $�م 


0ًa6 ) P أ�[ $�# ا�*��'�ت ا�����	 و:S $0م	  (Sا��=��[  86 ا���
����� : 

 ........................... : ا���ــــ�-1

 ............. : ا��*�ة $�د �=�ات-2

3-	T�lا�� : 

  م��� ت���� $�م

	� خ�
	 م��� ت�

 : ا��ر�	 ا�����	-4

 . ( م�5� إ$�اد ا������) أو ا��A�	 ا�����^	( د��م 

���Aری�س  

�����  م�

 ............................. ح�د/ أخ�ى 

 ری�ل ......................... : ا��خ3 ا���5ي-5

6- [� ( �����8 ا����	 ا���
	 H6}( م��ل ا���

  ا�$��	 ا�����	

  ا�$��	 ا�*��ی	

	��Hا�� 	ا�$��  

�ت ا�������
 

 ........................ ح�د/ أخ�ى 

 

  
�ر -��ى ا����د -ا����� ي ��� �� ا��	�ا�

 


